Bijendans: imkerij en fruittuin
Herman Arts / imkerij Bijendans
Het is zijn grootste hobby: Imkerij Bijendans.
Dagelijks is de in Rijkevoort woonachtige Herman
Arts te vinden in zijn imkerij en fruittuin aan de
Zandkant lla in Sint Anthonis.
Twee keer per jaar is de imkerij en tuin
opengesteld voor belangstellendentijdens de
zogenoemde inloopdagen. In 2006 zijn de
inloopdagen vastgesteld op zondag 28 mei en
zondag 16 juli.
Imkerij Bijendans, een initiatief van Herman en Mia
Arts, is gevestigd in een fruittuin met een oppervlakte
134 van ongeveer een halve hectare. Naast het houden
van bijen leggen zij zich toe op het verzamelen van
diverse soorten fruitbomen en kleinfruit.
De grondslag van imkerij Bijendans is gelegen in de
wens van Herman om een tuin aan te leggen voor het
behoud van de Ribescultuur (bessensoorten)voor de
komende generaties.
'Al sinds de 16= eeuw worden bessenrassen gekweekt',
weet de imker.'De Ribesvruchtenzijn steeds verder
gecultiveerd om te voldoen aan de wensen van de
consumenten. Doordat kwekerijen steeds weer nieuwe
en kwalitatief betere soorten kunnen kweken worden
veel oude soorten afgevoerd. Die soorten worden dus
niet meer gekweekt en zullen langzaam verdwijnen. Ik
vind het belangrijk dat deze soorten toch worden
behouden en probeer ze daarom aan mijn eigen
verzameling toe te voegen'.
Op de Bijendans staan onder andere 400 verschillende
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Een goede bestuiving geef

tolle trossen.

soorten rode, witte en zwarte bessen, uiteenlopende
soorten bramen, frambozen en druiven, op natuurlijke
wijze geïntegreerd in de tuin. Bij elke bessenstruik staat
de naam in een dakpan gegraveerd. Verder staan er
vele appel-, peren- en andere fruitbomen. Ook een
kleine groetentuin ontbreekt niet. Natuurmens Herman:
'Ik laat hier de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan
en hanteer een biologische werkijze. Veel bloemen
zaaien zichzelf uit en ik zie wel wat waar uitkomt. Ook
gebruik ik geen chemische bestrijdingsmiddelenin
mijn tuin'.
Om aan zo'n verzameling van verschillende bessenrassen te komen heeft Herman een netwerk opgebouwd
met kwekerijen, proeftuinen en uiteraard met andere
verzamelaars. Deze mensen hebben dezelfde hobby en
wisselen onderlinge kennis over de gezochte rassensoorten uit. 'Zo heb ik bijvoorbeeld enkele oude
Nederlandse soorten weer teruggevonden aan de
Oost-Duitse grens', meldt Herman trots.

J

t

Gedekte tafel
Maar er is nog iets aan deze imkerij, iets dat op z'n
zachtst gezegd opmerkelijk is en goed laat zien dat
natuurmensen echt gevoel voor schoonheid hebben.
Al bij de start van imkerij Bijendans, alweer 15 jaar
geleden, bedacht Herman dat bessen een sieraad zijn
voor elke gedekte tafel. Deze gedachte inspireerde
hem tot een bepaalde inrichting van zijn grondstuk.
Wie de tuin namelijk van bovenaf bekijkt, bijvoorbeeld
vanuit een vliegtuig, ziet dat de tuin is ingericht als
ware het een Bourgondisch gedekte tafel. Op de ge-
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toonde luchtfoto zijn drie wijnglazen, een vis, borden en
bestek duidelijk te herkennen. Zo zijn ook hier bessen
het sieraad van deze bijzonder gedekte tafel.
Op de grond manifesteert deze indeling zich in uiteenlopende perken, meanderende wandelpaatjes en
fascinerende doorgangen. Hierdoor ontstaat een
idyllisch ogende tuin, natuurlijk aangekleed met mooie
vijvers, diverse bankjes in faunarijke hoekjes, een bijenflat en een heuse wensput. Het groepje rondscharrelende kippen maakt het geheel helemaal af.
Voor de bestuiving van de fruitgewassen en bloemen
in de tuin zijn uiteraard bijen nodig. 'Daarvoor is het
niet perse noodzakelijk ook zelf te imkeren, maar omdat ik bijen zo ontzettend boeiend vind, is een eigen
bijenstal wel zo prettig en effectief' vertelt imker
Herman. 'Ik heb zes tot acht volken in mijn tuin die in
het hoogseizoen 50.000 tot 60.000 bijen tellen per
kast'.
De bijenkasten staan centraal in de tuin. De aanwezigheid van de bijen leidt tot een uitermate goede
bestuiving van de planten. Bovendien kunnen de bijen
in de directe omgeving stuifmeel en nectar halen. Uit
de honingraten slingert Herman dan zijn eigen honing.

Inloopdagen
De kennis die hij heeft opgedaan deelt hij graag met
het publiek. Daarom organiseert imkerij Bijendans
jaarlijks twee inloopdagen. Ook is Herman bereid op
afspraak groepen rond te leiden op zijn grondgebied.
Dit jaar zijn de data voor de inloopdagen vastgesteld
op zondag 28 mei en zondag 16 juli.
De eerste dag staat in het teken van de imkerij. Samen
met vele vrijwilligers worden dan diverse activiteiten
georganiseerd. Enkele voorbeelden: uitleg bij een

De aangelegde fruittuin is ontworpen als een gedekte tafel;
wijnglazen (moestuintjes), een vis (de vijver), borden en bestek
(kweekbakken) en zelfs een fles (fruitbomen).

De drinkplaats voor de bijen
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observatiekast, uitleg over het houden van bijen, honing
slingeren en de behuizing van oorwormen die worden
ingezet als de natuurlijke bestrijders van luizen.
Op de tweede dag staan de bessenstruiken centraal.
De struiken hangen dan, normaliter, vol rijpe bessen. De
bessen kunnen geproefd worden zodat de bezoekers
de verschillen in de rassoorten zelf kunnen ervaren.
De inloopdagen duren van 11.O0 tot 16.00 uur. De
inloopbijdrage is £2,-, kinderen tot 12 jaar kunnen
onder begeleiding van een volwassene gratis mee
naar binnen.
Voor meer informatie: Imkerij Bijendans op tuinadres
Zandkant ll a te Sint Anthonis, 0485-37 18 19.
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